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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

ولذلك كان من سبيل التوفيق بني بعض األحاديث اليت بعضها تقول إن الرسول قرن وبعضها تقول  ... :الشيخ 

كون بني احلج والعمرة ، فصل متتع وملا كان التمتع قائما يف أذهان كثري من الناس قدميا وحديثا هو الذي ي

بالتحلل ، فهو يأيت بالعمرة ويتحلل مث يأيت باحلج هذا هو التمتع املعروف يف كتب الفقه ؛ فحينما يسمعون من 

حديث مثال ابن عمر رضي اهللا عنه يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم متتع وكذلك يقول عمران بن 

يه وسلم ومتتعنا مث قال رجل برأيه ما شاء ، فال يشكلن هذا األمر وال خيتلفن حصني متتع رسول اهللا صلى اهللا عل

حديث قران الرسول مع حديث متتعه عليه السالم ألن كل قران متتع وليس كل متتع قرانا ؛ ما وجه التمتع من 

ة هو أن يفصل بني القارن ؟ ذلك أنه يتمتع بفض العمرة دون أن يشد هلا رحال سفرا هذه متعة لكن املتعة الكامل

العمرة وبني احلج ؛ الشاهد أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ى الناس أن يتمتعوا بعد رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وآله وسلم مع أن الرسول عليه السالم متتع فعال وعرفتم أنين أقصد بالتمتع القران وأمر بالتمتع حينما أمر 

وقف على املروة خيطبهم أمرهم بأن يتحللوا وأن جيعلوها عمرة فقال قائل الصحابة بعد أن طافوا طواف القدوم و 



ما أظن هكذا امسه ، املهم أحد الصحابة قال يا رسول اهللا عمرتنا هذه لعامنا هذا  ...وهو ابن جعشم شو امسه 

اهللا عليه وشبك الرسول صلى  )بل لألبد األبدين دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ( أم لألبد ؟ قال 

وسلم بني أصابعه مع ذلك حينما أمرهم عليه الصالة والسالم بالتحلل وأن جيعلوها عمرة تلكأ بعضهم ومل يبادروا 

إىل تنفيذ أمره عليه السالم فغضب عليه السالم ودخل على بعض زوجاته مغضبا وهي السيدة عائشة رضي اهللا 

  عنها قالت من أغضبك يا رسول اهللا ؟

  .لمة أم س :السائل 

ال أظن أم سلمة ، أم سلمة هلا عالقة بالعمرة تبع احلديبية أما هنا يف احلجة الوداع القصة مع عائشة أي  :الشيخ 

 )يا أيها الناس أحلوا فلو ال أني سقت الهدي ألحللت معكم ( نعم ، مث عاد الرسول عليه السالم ليقول هلم 

ألم رأوه بشيء وهو ال يفعله فظنوا أن هذا األمر ليس أمر  ؛ ملاذا تلكأ أصحابه عليه السالم يف حجة الوداع

إلزام وإجياب وإمنا هو أمر ختيري بدليل  هكذا قام يف باهلم وأذهام أنه هو ال يزال حمرما فالرسول عليه السالم بّني 

ال أني سقت  فأحلوا أيها الناس فلو( هلم السبب ، وإذا ظهر السبب بطل العجب ؛ فلما قال هلم عليه السالم 

، قال جابر وهو صاحبنا يف قصة حج النيب صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنه وعن  )الهدي ألحللت معكم 

أبيه قال فتحلل الناس وسطعت اامر وأتوا النساء ؛ على الرغم من هذه األشياء كلها كان عمر رضي اهللا عنه 

سلم أن حيرص على التمسك بالسنة وأن ال يتمسك بآراء ينهى الناس أن يتمتعوا ؛ ومن العجائب اليت جتعل امل

الرجال ألن أي رجل هو أفقه من عمر بن اخلطاب مع ذلك وقع يف مثل هذه املخالفة حيث قال معلال النهي 

عن التمتع بالعمرة إىل احلج قال يتحلل أحدهم فيذهب إىل مىن وعضوه يقطر ماء ، نفس الشيء الذي أنكره 

بادرة استجابة قول الرسول ملا قال هلم ما قال رجع عمر إىل ذلك ، فسبحان ريب ما عصم بعض املتخلفني عن م

أحدا يف التشريع إال األنبياء والرسل ولذلك فالعصمة كما قال عليه السالم هو التمسك بالسنة ، هذه واحدة 

خمالفة األحاديث الكثرية  معروفة عن عمر بن اخلطاب والواقع أنه جيد له أنصارا حىت هذا الزمان على الرغم من

والكثرية جدا ، جتد بعض الناس يقولون األفراد أفضل مع أمر الرسول بالتحلل وغضبه على من امتنع من التحلل 

ال يزال كثري  )دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ( : وحنو ذلك من األقوال املؤكدة ، وقد ذكرنا آنفا قوله 

واز احلج املفرد وجيدون هلم مستندا لكن هذا املستند مستند واهي بالنسبة إذا من الناس يتمسكون بالقول جب

، )تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب اهللا وسنتي ( : رجعنا إىل مثل قوله عليه السالم 

عليه وهو أن إىل آخر احلديث ، وشيء آخر ذاق مرارته املسلمني يف هذا الزمان بينما من قبل كان املسلمون 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جعل الطالق بلفظ ثالث ثالثا ، إذا الرجل قال لزوجته أنت طالق ثالثا فقد 



فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (( بانت منه بينونة كربى على ما سن عمر رضي اهللا عنه يف زمانه 

ل من نصف قرن من الزمان فلما بدأت الشكاوى تتكاثر ، سار هذا احلكم يف املذاهب األربعة إىل ما قبل أق ))

على القضاة اإلسالميني من كثرة وقوع املفارقة اليت ال حل هلا إال بعد أن تنكح زوجا غريه نظروا فوجدوا هذه 

املشكلة قائمة ، فلم جيدوا هلا حال إال بالرجوع ال أقول إىل السنة وإمنا بالرجوع إىل من كان يتمسك بالسنة 

رق بالنسبة إلينا جوهري جدا ؛ ألن الذين حلوا مشكلة كثرة الطالق بني املسلمني يف هذا العصر جلأوا إىل والف

أقوال منها ما يصح ومنها ما ال يصح ، ليس بدعوى اتباع األصح وإمنا اتباع ما يناسب الزمان الذي يناسب 

ول كما كانوا يقولون من قبل بأنه ثالث ، الزمان اليوم أن نقول بأن الطالق بلفظ الثالث واحد أصح من أن نق

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف هذه املسألة اجتهد كما اجتهد يف املسألة األوىل ؛ لكين أفرق بني اجتهاده 

هذا واجتهاده يف املسألة األوىل ، املسألة األوىل ال أجد هلا وجها ، املسألة األخرى أجد هلا وجها من باب مراعاة 

حكام بتغري الزمان ، ذلك مما هو واضح يف احلديث الذي يقول بأن عمر جعل الطالق بلفظ الثالث تغيري األ

ثالثا أنه لفت النظر ملاذا فعل ذلك ؟ اجلواب تأديبا للذين يكثرون من استعمال الطالق واإلكثار منه وخمالفة 

ان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطالق مرت(( : الشرع يف طريقة إلقاءه ، الشرع يقول يف القرآن الكرمي 

معىن اآلية الكرمية الطالق الشرعي مرتان يف   ))فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (( ،  ))

يعين مرة مرة ، مش مرتان أنت طالق مرتني ،  ))الطالق مرتان (( كل مرة إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان 

بعد مرة ، يف كل مرة إما إمساك وإرجاع ، وإما تسريح بإحسان ، الذي يقول لزوجته ال ، الطالق مرتان يعين مرة 

أنت طالق ثالثا لقد مجع ما فرق اهللا وشدد فيما يسر اهللا ربنا قال يف كل مرة إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان 

شيخ حترم يعين من ، هو ما أوسع لنفسه قال هلا روحي أنت طالق ثالثا ، وبعض احلمقى يقولون كل ما ردك 

يف كل مرة ، إمساك مبعروف أو  ))الطالق مرتان (( املبالغات والرتهات هذه ، الشرع حكيم يف منتهى احلكمة 

تسريح بإحسان ؛ فإذا طلقها أول مرة مث راجع نفسه فأعادها فهذه طلقة ؛ فإذا طلقها مرة ثانية فراجع نفسه 

فال تحل له (( إذا وقعت الثالثة فلتت من يده ولرمبا تصري حصة غريه أيضا فراجعها وأمسكها ، هذه الثانية ؛ أما 

" ملا الناس خالفوا شريعة اهللا أو بدأوا خيالفون شريعة اهللا يف عهد عمر قال  ))من بعد حتى تنكح زوجا غيره 

، هذا "ثالثا  أرى الناس قد استعجلوا أمرا كان هلم فيه أناة فأرى أن أجعلها عليهم ثالثا ، مث بدى له فأوقعها

دليل واضح أنه فعل ذلك اجتهادا ، وهذا االجتهاد حكم زمين يناسب الوضع الذي كان فيه أولئك الناس 

يستعجلون يف إنفاذ الطالق مرة واحدة بينما ربنا جعلها ثالثا ، لكن مع األسف الشديد صارت هذه السنة 

عهد قريب بينما حديث ابن عباس يف صحيح العمرية اليت الحظ فيها مصلحة زمنية صارت سنة مستمرة إىل 



كان الطالق في عهد النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر ( مسلم صريح خبالف ذلك 

مث بدى لعمر كما ذكرنا آنفا ؛ فإذا نستطيع أن نقول سنة الرسول  )وصدر من خالفة عمر يعتبر طلقة واحدة 

الطالق الثالث بلفظ واحد هو طلقة واحدة ؛ لكن عمر اجتهد فرأى وسنة أيب بكر وسنة عمر كلها متفقة أن 

إلبطال تلك العادة أن جيعلها عليهم ثالثا عقوبة هلم ؛ فكان ينبغي على العلماء الذين جاءوا من بعده أن يعودوا 

حلكم إىل إىل السنة سنة الرسول وسنة أيب بكر وسنة عمر يف صدر خالفته ؛ لكن حلكمة يريدها اهللا استمر هذا ا

ما قبل حنو ربع قرن من الزمان تقريبا فبدأ بعض القضاة اإلسالميني الذين ما عندهم فكرة العمل بالكتاب والسنة 

وإمنا هم يريدون أن يعاجلوا قضايا الناس ومشاكلهم فوجدوا أن ابن تيمية رمحه اهللا كان يفيت وال تزال كتبه واضحة 

ا بنحل املشكلة باالعتماد على فتوى ابن تيمية بينما كان الواجب جدا بأن هذا الطالق طلقة واحدة ، قالو 

عليهم أن يعودوا إىل السنة ؛ فإذا عمر بن اخلطاب يلي هو أحد اخللفاء الراشدين رأى هذا الرأي فال يعين 

:  أي أحدهم وإمنا جمموعهم كنحو ما ذكرنا حنو قوله تعاىل )فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ( الرسول 

أي يتبع سبيل غري مجيع  ))ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين (( 

عليكم ( املؤمنني وإال كان األمر مشكلة ، إذا واحد خالف مسلما معناها شاق اهللا ورسوله ، كذلك احلديث 

إىل  ) ...وإياكم ومحدثات األمور عضوا عليها بالنواجذ ( كلهم مجيعهم )بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

  .آخر احلديث ؛ هذا جوايب عن هذين احلديثني 

  شيخ ما قولكم يف التصنيف املبكر لطالب العلم وهل صحيح أنه يشحذ ذهن طالب العلم ؟ :السائل 

ال ليس بصحيح ، وبالطبع أنا أفهم من سؤالك أن التصنيف الذي تسأل عنه هو املصنف الذي يطبعه  :الشيخ 

وينشره لكين أقول عليه أن يصنف لنفسه وجيمعه عنده يف مكتبته إىل أن يشعر بالنضج العلمي ؛ حينئذ خيرج مبا 

ألف إىل الناس وبالشك سوف ال يستطيع أن خيرج ما ألف كأول تأليف أو ثاين أو ثالث إال بعد إعادة النظر ؛ 

راء واألفكار ، واملثل هو أمامكم فأنا عندي كتاب ألنه سيشعر أنه مع تقدم الزمن أنه اختلفت عليه كثري من اآل

هو أول باكورة عملي وهو الذي أعزوا إليه يف كثري من كتيب وهو املعروف بالروض النظري يف ترتيب وختريج معجم 

الطرباين الصغري ، عندي جملدان منه كبريان لكين ال أوافق على طبعه ألنه كلما عّنت يل مناسبة فرجعت إليه قلت 

كيف قلت هكذا ، ما يف غرابة ألن العلم ما ميشي إال خطوة خطوة ، أنا أضرب لكم مثال ، تفضل اهللا علّي   أنا

بتنبيه العامل اإلسالمي اليوم عليها بعد أن كنت وقعت يف خالفها فأنتم كطالب العلم تعلمون اآلن بأن ابن حبان 

متساهل يف التوثيق فأنا ملا ألفت هذا الكتاب كنت  إمام من أئمة احلديث والذين يعدلون وجيرحون ويقال فيه إنه

أعتمد على توثيق ابن حبان ، شأين شأن غريي من الطالب يف هذا الزمان ويف ما قبل ، وثقه ابن حبان وانتهى 



األمر ؛ لكن مع الزمن انكشف يل أن توثيق ابن حبان ال يعتد به دائما وأبدا ؛ فبدأت يف كل كتيب ألفت النظر 

احلقيقة فصار اآلن عند كثري من طاليب أنا خاصة يف اجلامعة اإلسالمية ويف غريها من العلم ما مل يكن إىل هذه 

عندي ؛ أنا كنت جاهال به مث اكتشفت نفسي فأخذت أنبه الناس بأن توثيق ابن حبان ينبغي أن يؤخذ على 

إذا تفرد ابن حبان أحيانا بتوثيق حذر ألنه يوثق اهولني ، ومضى علي زمن ال بأس به وإذا يب اكتشف بأنه 

رجل فيكون مع ذلك ثقة ، وهذا أخريا سطرته يف بعض الكتب ، كيف ذلك ؟ إذا كان ابن حبان يوثق رجال 

ويكون هذا الرجل له رواة كثر فربواية هؤالء الكثر عن ذاك الراوي الذي هو جمهول عند غريه خيرج عن اجلهالة 

 هذه اجلهالة احلالية ترشح ألدىن مناسبة للتوثيق فيما إذا وثقه اإلمام ابن حبان ؛  العينية إىل اجلهالة احلالية ؛ مث

كذلك تبني يل والفضل يف هذا يعود لغريي هذا األخري وهو الشيخ عبد الرمحن املعلمي رمحه اهللا أن املوثق إذا  

لتابعني أو من بعدهم يقول يف كان من شيوخ ابن حبان فهو ثقة ألنه يوثقه عن معرفة ، بينما هو يوثق ناسا من ا

بعضهم صراحة ال أعرفه وال أعرف أباه ، كيف صار عندك ثقة مع أنه ال تعرفه وال تعرف أباه هذا مما انفرد به 

دون الناس ؛ اخلالصة هذه أشياء أنا كنت غافال عنها بضع سنني عشر سنني اهللا به عليم ؛ لكن مع الزمن 

صح طالب العلم أن يبادروا إىل نشر كتبهم ورسائلهم وإمنا عليهم أن يؤلفوا اكتشفت احلقيقة ؛ ولذلك أنا ال أن

ما فيه مانع ألن هذا التأليف قد ميرم قد حيفظ معلومام يف كتاب يف رسالة ويضعوه على الرف كما فعلت أنا 

أجد من الوقت ما يف الروض النظري ، ويف اعتقادي أن هذا الكتاب سوف أموت ويبقى كما هو ؛ ملاذا ؟ ألنه ال 

ميكنين من إعادة النظر من أوله إىل آخره حىت يصلح للنشر بني الناس ؛ ولذلك فاملبتدؤون يف العلم خطر كبري 

جدا أن يؤلفوا وينشروا ؛ لكن من مصلحتهم أن يؤلفوا وأن يدخروا وحيبسوا مؤلفام إىل بعد زمن حينما يشعروا 

  .بالنضج العلمي إن شاء اهللا 

شيخ ما حكم البيعة العامة اليت تأخذها بعض اجلماعات على املنتمني إليها وما حكم البيعة اخلاصة  :السائل 

اليت تأخذ أيضا بعض اجلماعات على اجلهاد يف سبيل اهللا زعموا والقيام بعمليات االغتياالت وغري ذلك بدعوى 

  إرادة إقامة حكم اهللا يف األرض وغري ذلك ؟

 نرى أبدا هناك بيعة إال ملن ال وجود له اليوم ؛ فإذا وجد بويع وهو اخلليفة الذي جيمع حنن فيما علمنا ال :الشيخ 

املسلمون على مبايعته ؛ أما مبايعة حزب من األحزاب ، لفرد لرئيس هلم أو مجاعة من اجلماعات لرئيسهم وهكذا 

ا يثري فتنا كثرية جدا بني فهذا يف الواقع من البدع العصرية اليت فشت يف الزمن احلاضر ، وذلك بالشك مم

املسلمني ألن كل مجاعة جتد نفسها وقد أخذت برهبة البيعة أن تلتزم اخلط الذي ميشي فيه حزبه فهذا املبايع له 

األمر والنهي كما لو كان خليفة املسلمني ، وهناك مبايع آخر وله خط آخر وهكذا تتباعد اجلماعات بعضها عن 



ة املختلفة ، فباإلضافة إىل أننا ال نعلم بيعة إال للخليفة املسلم فنجد أثار هذه بعض بسبب هذه البيعات العديد

البيعات ، جند آثارها السيئة يف نفوس املبايعيني ؛ ولذلك فأنا أرى أنه ليس من يعين كمال اجلماعة اليت تريد أن 

قد على رقام وعليهم أن تعمل بكتاب اهللا وحبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكون هناك بيعة تع

يلتزموها وأن يؤمثوا أنفسهم فيما إذا نقضوها ال نعلم شيئا من هذه البيعات كان هلا أصل يف الزمن األول ، 

صحيح أن الزمن األول كان إمامهم واحد يف كل البالد اإلسالمية فكان يبايع وهذه البيعة الشرعية لكن ملا تفرق 

يأخذون بيعات من أفرادهم من شعبهم لكن هذا مل يرد أبدا يف الكتاب وال يف املسلمون صار هناك بعض امللوك 

السنة ما جييز ، ال أقول ما يوجب هلم أن يفرضوا أخد البيعة من أفراد شعبهم ، ملا ذكرنا من أن ذلك يساعد 

غابر ؛ فهذا يف على جتسيم تفريق املسلمني إىل مجاعات ، إىل أحزاب ، إىل ملوك طوائف كما وقع يف التاريخ ال

اعتقادي بأنه ال ينبغي أن يتورط املسلم فيبايع أحدا البيعة اليت تلزمه بأن يطيع املبايع إطاعة عمياء ؛ ألن من 

هذه البيعة ملن تبايع ؟  "أن تطيع اإلمام املبايع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك " شروط البيعة اليت جاءت يف السنة 

جاء يف سؤالك موضوع االغتياالت هذا من  ...له أصل يف اإلسالم أبدا ، هذا ال يوجد ! لعديد من األشخاص 

أشر ما يذاع اآلن يف العامل اإلسالمي وهو ارتكاب بأمر من بعض املرتئسني على بعض اجلماعات وقد يكونون 

وحينما  من الناس الطيبني لكن ال يتناىف الطيابة مع الغفلة بل يف كثري من األحيان يكون الطيب من املغفلني

يكون كذلك فهو يكون من املستغلني سواء استغالل من استغله كانت نيته طيبة أو سيئة ؛ فيجب أن يكون 

لست باخلب وال " املسلم طيبا وأن يكون يقظا فطنا لبيبا كما جاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

ون املسلم ؛ فهناك بعض الناس بسالطة فهو نبيه وهو يقظ وهو كيس فطن ، هكذا جيب أن يك "اخلب خيدعوين 

لسام ورمبا بسبب إخالصهم يف دعوم ولو كانوا على اخلطأ يسيطرون على بعض األفراد ويأخذون بألبام 

وبقلوم فيأمروم بأن يقتلوا فالنا ألن هذا زنديق ، أو قد ال يكون زنديقا ولكنه يقف حجر عثرة يف طريق 

م القائمة على سفك الدماء ؛ فهذا ال جيوز يف اإلسالم ال جيوز تنفيذ أمر بقتل الدعوة وأي دعوة ؟ هي دعو 

  .مسلم إال إطاعة لذلك الرجل الوحيد املبايع وهو خليفة املسلمني فقط وليس غري ذلك ؛ نعم 

  .نفضل  :الشيخ 

توي الكالم يف قضية شيخ بالنسبة ملسألة توثيق ابن حبان أستاذي اليت تفضلهم ا قبل قليل هل يس :السائل 

توثيق ابن حبان يف اهول وفيمن وثق وجرح يعين الذي مل يعلم فيه جرحا أو تعديال وثقه ابن حبان يعين هذا 

  يقع الكالم عليه ؟

  .هو املقصود  :الشيخ 



  يعين هو املقصود يعين ؟: احلليب 

رحناها آنفا حينئذ تأيت قاعدة اجلرح مقدم طبعا إذا كان جرح من غريه ووثقه هو ولو ذه الطريقة اليت ش :الشيخ 

  .على التعديل بشرطه فيبحث هذا 

  .جزاك اهللا خريا شيخنا : احلليب 

  .وإياك  :الشيخ 

سؤال يف التلفاز ، معلوم أنه من أشد أجهزة اإلعالم إضرارا  بالعقيدة واألخالق والدعوة اإلسالمية وقد  :السائل 

ة إليه ؛ فمنهم من قال حبرمته ابتداء واعتربه من التصوير احملرم ، ومنهم من أقره اختلفت ردود أفعال العلماء بالنسب

كجهاز نافع ، لو أحسن اسغالله غري أنه اعتزل التعامل معه ملا غلب عليه من املنكرات ، وفريق ثالث يرى 

عليقكم خاصة وأن بعض وجوب اقتحام هذا اجلهاز وحماولة التأثري من خالله مبا خيدم الدعوة اإلسالمية ؛ فما ت

امللتزمني صار يتجرأ على شراء التلفاز وإدخاله بيته احتجاجا مبا أصبح فيه من برامج مفيدة وحتقيقات بناءة 

  خاصة يف بعض دول اخلليج ؟

نعم، أنا الذي أراه وقلت هذا مرارا وتكرارا أن التلفاز كالراديو كاملسجلة وإن كان خيتلف عنهما يف  :الشيخ 

ليس فيها إال استعمال الصوت ؛ فهذان أو هاتان  ...حدة وهي أن فيها صورا ؛ فالراديوا واملسجلة ناحية وا

الوسيلتان من الراديو واملسجلة وسيلة ميكن استعماهلا يف اخلري وميكن استعماهلا يف الشر ، فال يقال جيوز أو ال 

نهما إطالقا جيوز أو إطالقا ال جيوز وإمنا اجلواز جيوز ؛ أنا أتكلم اآلن عن الراديو وعن املسجلة ال يقال يف كل م

وعدم اجلواز منوط ومربوط كل منهما بطريقة اإلستعمال ، فإن استعمل كل منهما فيما ينفع فهو خري ومستحب 

ووسيلة طيبة وإن استعمل يف الشر فهو شر وإن استعمل يف املباح فهو مباح ، ذلك حكمهما متاما كهذا اللسان 

ن اإلنسان أن يذكر اهللا وممكن أن يتكلم بكالم مباح ، وممكن يتكلم بكالم حرام ؛ فاللسان كخلق ، اللسان ممك

من خلق اهللا هو نعمة لكن قد تنقلب هذه النعمة إىل نقمة بسبب سوء االستعمال ، كذلك اآللتان املذكورتان 

حكم االستعمال عندي كحكم  آنفا ؛ بعد هذه التوطئة وهذه املقدمة نعود إىل التلفاز ، التلفاز من حيث

استعمال اجلهازين السابقني ذكرا مع مالحظة الفرق املسبوق ذكره وهو أن فيه صورا لكين أنا أجد يف السنة اليت 

ال تدخل المالئكة دارا ( أطبقت على حترمي التصوير أوال وحترمي استعمال الصور ثانيا وأن هذه الصور احملرمة 

ن التلفاز أو التلفزيون جيوز استعماله لو ضبط استعماله ، وملا كان التلفاز له عالقة مع هذا أقول بأ )فيها صورة 

بالدولة وليس باألفراد وال يستطيع كل فرد أن يوجهه الوجة اليت يريدها ؛ لذلك آه ، وقبل هذا أقول وبناء على 

ا يستحب أو ما جيوز يف ذلك إذا كانت الدولة مناهجها ال تتقيد فيها حبكم شرعي جييز نشر ما جيب أو م



التلفاز ، إذا كان ال يوجد يف الدولة مثل هذا التحديد وذلك ال يكون بطبيعة احلال إال فيما لو كان هناك جلنة 

تدرس الربامج اليت تأتيها من كل بالد الدنيا ومتيز الصاحل منها من الطاحل فما كان صاحلا نشر وما مل يكن كذلك 

ألمر ليس كذلك فأنا أرى أنه ال جيوز للمسلم أن يدخل هذا التلفاز داره ألن الغالب طوي ورمي أرضا ، ملا كان ا

عليه الشر ، و الغالب عليه إفساد األهل وخباصة الناشئني واألطفال الصغار السيما وقد تطور الوضع يف التلفاز 

م هذه يف احلقيقة يضطرين هذا أن إىل اختاذ هذه الصور ما أدري ماذا يسموا الكرتونية ، أفالم الكرتون ؛ فاألفال

أحبث مسألة التصوير يف العصر احلاضر ، فيه خالف كبري جدا بني اإلسالميني أو الدعاة منهم أو الكتاب فكثري 

منهم يقول بأن التصوير الفوتوغرايف جائز ، وهذا أنا يف اعتقادي كما قلت مرارا وتكرارا ظاهرية عصرية ال جيوز 

احة التصوير بوسائلها ؛ ألن اإلسالم ال يفرق بني وسيلة أخرى إذا كانت الثمرة واحدة ؛ التمسك ا وال استب

فهذه الصورة يدوية هذه حرام ألا باليد وهذه صورة فوتوغرافية حالل ألا باآللة ؛ الشاهد أن بعض الناس اليوم 

ور الكرتونية كما قال بعضهم آنفا ؟ هذه تورطوا وقالوا الصور الفوتوغرافية جائزة لكن ماذا يفعلون اآلن ذه الص

صور احلقيقة أنا أكاد أتفجر غيضا على هؤالء الناس الذين يصورون إنسان له فكني أكرب من رأسه كأنه مش 

عاجبهم خلق اهللا ؛ فذلك يقدمون إىل األطفال صور غريبة ال وجود هلا يف خلق اهللا ، خيالية حمضة ، هذا حمرم 

بإباحة التصوير الفوتوغرايف ألنه من حجتهم عالوة على ما ذكرنا آنفا أن هذه اآللة  حىت عند اللذين يقولون

الفوتوغرافية هذه ما تزيد عما خلقها اهللا ، يعين ما توجد شيئا جديدا طيب وهذا ماذا تفعلون ذه الصور 

ما (( اهللا الذي قال ربنا فيه  الكرتونية  اليت يتقزز منها بدل املؤمن حينما يقابل هذا اخللق الذي هم أوجدوه خبلق

فإذا ال أرى ملسلم أن يدخل بيته هذا اجلهاز إال يوم اهللا أعلم مىت يكون  ))ترى في خلق الرحمن من تفاوت 

هذا اليوم يكون هناك دولة إسالمية تتبين نظاما إسالميا مائة يف املائة ال بأس أن يكون هناك آراء اجتهادية وقد 

عض العلماء ؛ لكن املهم أن يكون الرأي صدر من جلنة من أهل العلم ، وبناء على ختتلف اآلراء ولو من ب

نصائح هذه اللجنة تذاع األخبار واملناظر وما شابه ذلك يف التلفاز الشك أنه يكون من أحسن الوسائل للتأثري 

يت هناك تلفاز إسالمي يف الناس ولتوجيههم ولتعليمهم ؛ وأنا أقول كثريا مبثل هذه املناسبة من البيان أقول ل

يعرض شيخا يطوف حول الكعبة يعلم احلجاج قبل أن يذهبوا إىل احلج وهم ال يعرفون كيف حيجون ، وإذا عادوا 

يعين اليوم حجة السيارات ملاذا ؟ ألم ال  "وما حججت ولكن حجت اإلبل " يقول هلم قائلهم أو فقيههم 

جال عاملا يتكلم ويعمل يبني للناس كيف يبدأ الطواف ، كيف يقبل حيسنون احلج ، فليت هناك تلفاز فعال يرينا ر 

احلجر األسود ، مىت ال يقبل ؛ كل هذه األشياء اليت تقع اليوم هو ميثلها بصورة واضحة بينة وقس على ذلك 

ا مجيع مناسك احلج حىت  اإلنسان يكون قد حج نظريا مث يطبق ذلك عمليا ، ال جند شيئا من هذا إطالقا ؛ ملاذ



؟ ألن القائمني على هذه األجهزة اليوم ليسوا من امللتزمني أوال باإلسالم مث ليسوا من أهل العلم وأخري مع 

األسف رئيس الدولة ال يكلف هؤالء املوظفني وهم موظفون عنده بأن يأخذوا رأي أهل العلم يف هذا الذي 

بعض الدول اإلسالمية ينشر فيها اخلالعة ،  ينشرونه وكلكم يعلم االنتقادات اليت توجه على بعض اإلذاعات يف

  :ينشر فيها التربج إىل آخره ؛ ولكن كما قال الشاعر 

  ولكن ال حياة ملن تنادي ، *** ولو ناديت أمسعت حيا  " 

  .هذا رأيي يف التلفاز  "ولكن أنت تنفخ يف رماد *** ولو نارا نفخت ا أضاءت 

من يرى اقتحام هذا اجلهاز للتأثري من حالله ومنهم من يرفض ذلك  طيب موقف الدعاة والعلماء منهم :السائل 

  ؟ ...

  .فهم اجلواب بارك اهللا فيك ، فهم اجلواب حينما تقول ال جيوز إدخال هذا اجلهاز لبيت املسلم  :الشيخ 

از موجود أنا أتكلم للدعاة الذين يقولون نغزوه لكي نؤثر من خالله على من لديهم هذا اجلهاز ، اجله :السائل 

يف البيوت الشك عند كثري من الناس فهو يقول مادام أن كله شر أنا أدخل وأعمل جملة إسالمية وأعمل أحاديث 

فيها من اخلري حىت تكون جوارا للجوار السيء ، والبعض يقول ال حىت ال يشرتي هذا اجلهاز الصاحلون ذه 

  احلجة أن فيه أشياء نافعة فهذه املسألة ؟

ت عليك كأنك تريد تقول إنه مثال رجل عامل فاضل هل يعرض نفسه أو إذا طلب أن يلقي درسا فهم :الشيخ 

  مثال ويذاع يف التلفاز درسه على مأل من الناس هل يفعل ذلك أم ال ، هل هكذا تقريبا ؟

  .نعم  :السائل 

أما وشره أكثر من خريه نعم، أنا أقول لو كان شر التلفاز أقل من خريه كان أوافق على هذا الفعل ،  :الشيخ 

فالرأي الذي حكيته هو الوارد هناك يعين يكون فيه إذاعة إلدخال التلفاز يف البيوت والذي سيصري أن البيت 

الفالين ما عنده تلفاز ملا فالن من العلماء أو الوعاظ أو من املرشدين إىل آخره يبلغه أنه أصبح له جلسات 

ره ينشط ليشرتي التلفاز وما دخل التلفاز داره أبدا لكن يلي رايح يصري خاصة يف األسبوع يوم أو يومني إىل آخ

دفع املفسدة قبل " سوف يستعمل هذا التلفاز لغري ذلك وهنا حيصل الفساد ؛ وحينئذ تأيت القاعدة العلمية 

ا فائدة جتاويب مث أرى أنا أن هذه الدعوة اليت حكينا آنفا أو الصورة اليت أنا عرضتها فأنا أقول م "جلب املصلحة 

مع اللجنة املسئولة يف التلفاز أن ألقي درسا منظما بواسطة التلفاز ، ما الذي يستفيده الناس سوى أن يروا صوريت 

؟ لكن ميكنهم أن يسمعوا صويت بدون طريقة التلفاز ، واضح ؟ فالفائدة املرجوه واملؤثرة ليست هو بروزي أنا 

ليس هناك فائدة كربى من وراء تربير هذا العمل من أجل إفادة الناس بشكلي وإمنا بروزي أنا بصويت ؛ فإذا 



  .اآلخرين ؛ فليكن ذلك بطريق اإلذاعة بالراديوا وليس بالتلفاز 

( شيخنا بالنسبة للتصوير شيخنا يقولون من شبهام ومن أقوى شبههم أنه يشبه املرآة ، وأيضا حديث  :السائل 

  ذه الشبهة ؟فما الرد على ه )إال رقما في ثوب 

  .نعم، يكفي وأظنك تنقل عنهم نقال صحيحا قولك عنهم يشبه فإذا هو ليس مرآة  :الشيخ 

  .صحيح هم قاسوا  :السائل 

قاسوا يعين يشبهه لكن إذا قيل زيد أسد فهو يشبه األسد ؛ لكن ليس أسدا فإذا رأى الناظر نفسه يف  :الشيخ 

ينما الصورة هي صورة ثابتة ؛ أما حديث إال رقما يف ثوب فهذا يف املرآة فال يقال إن هذه صورة ألا زائلة ب

الواقع مما حيتاجه ويفيد البحث فيه، إال رقما يف ثوب ليس استثناء من تعاطي تصوير الصور احملرمة وإمنا هو 

عاطي استثناء من استعمال الصورة ، وال أقول اآلن حمرمة لكن أظن ظهر لك الفرق بني األمرين مبعىن عندنا ت

إال رقما في ( : التصوير إجياد صورة مل تكن من قبل ، واألمر الثاين استعمال هذه الصورة ؛ فقوله عليه السالم 

ليس استثناء من األول وإمنا لالستعمال ؛ واضح إىل هنا ، شيء ثاين هل هذا االستثناء للصورة احملرمة وأم  )ثوب 

خر ؟ هذا أنا أميل إليه وذكرته يف آداب الزفاف فيما أذكر لكن الصورة اليت زالت معاملها وصار هيكلها شيء آ

املهم اآلن سؤالك يتعلق ليس يف استعمال الصورة وإمنا يف التصوير ألن السؤال كان أنه يقولون هؤالء الذين 

من يبيحون التصوير ليس تعاطي الصورة وإمنا إجياد الصورة حيتجون ذا احلديث ، فهم يتومهون االستثناء هو 

ال تدخل المالئكة بيتا فيه صورة أو كلب ( تعاطي إجياد الصورة وليس من استعمال الصورة والدليل على ذلك 

  .واضح . فقيل للراوي أمل يقل إال رقما يف ثوب ؟ فإذا القضية هلا عالقة باستعمال الصورة وليس بإجيادها  )

  .واضح  :السائل 

ت ، أحد اإلخوة هنا أرسل يسأل ما حكم النزول يف عملية يف فلسطني  شيخنا بالنسبة لسؤال االغتياال :السائل 

طبعا بقصد اجلهاد يف سبيل اهللا وغري ذلك وزعم أنه فرض عني على كل مسلم ومسلمة يف هذا الوقت احلاضر 

  فما قولكم يف هذا ؟

واآلن اختاذ العدة حنن نقول إن اجلهاد يف فلسطني هو بالشك جهاد عيين ولكن جيب اختاذ العدة ،  :الشيخ 

مسدود الطريق أمام من كان يستطيع أن يتخذ العدة ؛ فهو اآلن مادام مل تتخذ العدة اليت أمر اهللا ا فهو ال 

يقال إنه واجب ألنه حينذاك يعين بقى كل فرد يركب رأسه ويروح وجياهد ويفعل الفعل مث يأيت بعد ذلك شرور 

و أعدوا لهم ما استطعتم من (( مبثل هذا اجلهاد الذي ذكرته عنه  أكرب من املصلحة اليت هو يريد أن حيصلها

، هذا حنن ندندن  دائما حوله وهو يتطلب االستعداد ))قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم 



هلا  اإلمياين والنفسي ، مث يأيت االستعداد املادي وأين املسلمني وهذا االستعداد إمنا هي عواطف جامعة ال نظام

  .وال قيود وال شروط وهذا ال جيوز 

شيخنا عند ذكر مسألة  املرآة تفضلت فقلت إن الفرق بينهما أو من وجود الفرق بينهما أن املرآة ال : احلليب 

  تثبت الصورة والصورة تثبت أو تزول بعد قليل ، أما املرآة بعكس ذلك ، 

  .نعم  :الشيخ 

ض ايزين أثناء النقاش يعين وضع هذا اإلشكال يلي هو البث املباشر شيخنا قد يشكل على هذا مع بع: احلليب 

، اآلن البث املباشر أشبه باملرآة ، ناس يروح هيك تنقل الصورة وما برتجع ؛ فالصورة يف نفس اللحظة يلي 

  .يتصورون فيها الناس بتكون على التلفاز موجودة 

  .البث املباشر بفهم أنا التليفون ! عفوا  :الشيخ 

  .البث املباشر التلفزيون : احلليب 

  طول بالك ، البث املباشر  هذا ال ميكن عرضه ثاين مرة ؟ :الشيخ 

  .نعم ميكن عرضه : احلليب 

  .هذا هو  :الشيخ 

  .طبعا ميكن عرضه : احلليب 

  .هذا هو انتقض  :الشيخ 

  .إذا هنا يف احلفظ : احلليب 

  .نعم  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا : احلليب 

هل جيوز إجراء عملية التجميل سواء كان ذلك من أصل اخللقة أو لشيء طارئ كحادث مثال ؟ وهل  :لسائل ا

يفرق بني وضع عضو وإزالة عضو آخر ؟ وهل يدخل يف ذلك تغيري خلق اهللا تعاىل، كذلك النمص املنهي عنه 

بالنسبة للمرأة وطبعا يف حالة ما إذا   وإزالة شعر احلاجبني والوجه هل هو املقصود احلاجبني والوجه أم اجلسد كله

كان ذلك منهيا عنه األخري وهو إزالة الشعر من اجلسد كله قد يؤدي الزوج وينفر من زوجته بسبب وجود هذا 

  الشعر هل جيوز هلا ذلك إزالة هذا الشعر أم ال ؟

  . ...وراء األكمة بارك اهللا فيك أنت عم جتمع يف سؤال واحد عديد من األسئلة وأنا أعرف ما  :الشيخ 

  يسأل يعين من أين تؤكل الكتف ؟: احلليب 



نرجع إىل القسم األول من السؤال ، ما هو ؟ التجميل ، إن كان التجميل ما كان خلقة غري مجيل ـ ال  :الشيخ 

تشرب بيدك اليسرى يا أخانا ـ أو كان جتميال ملا عرض هذا مل ، الشك أنه جيب التفريق بني التجميلني 

تغيري خلق اهللا عزوجل ، نفرتض إنسان له أنف أفطس ،  ...حدمها جيوز واآلخر ال جيوز ، الذي ال جيوز هو فأ

شو معىن أفطس ؟ يعين هيك مش عاجبه فيأيت فيعمل عملية جراحية وينهضه شويه ، هذا الفطس إن كان كما 

؟ ألن اهللا عز وجل ما خلق شيئا  هو املفروض من خلق اهللا عز وجل فيجب أن يرتك على ما خلق اهللا ؛ ملاذا

عبثا ، هذا متاما يفتح لنا فقها واسعا يف جمال ما جيوز من التغيري خللق اهللا وما ال جيوز إنسان ربنا عز وجل خلقه 

أبيض هو ال يريد هذا البياض ألنه فيه شبهة من األبرص مثال فهو يتقصد أن يصيغ بشرته باللون أمسر  شو 

طي ، هذا ما أعجبه خلق اهللا ، البياض ما أعجبه ؛ آخر على العكس من ذلك أمسر حن ...بيسموه برونزي 

البشرة ، أمسر اللون ما يعجبه أيضا فيتعاطى وسائل رمبا وصل العلم إليها أو ما وصل فرييد أن يغري من بشرته 

لشيء هو خلق اهللا فهذا ال السمراء إىل البيضاء وهناك فصول وأنواع وأمثلة كثرية وكثرية جدا ؛ فإذا كان التجميل 

( لعن اهللا النامصات واملتنمصات والوامشات واملستومشات والفاجلات : ( جيوز لقوله عليه الصالة والسالم 

الرسول عليه ) والواصالت واملستوصالت والفاجلات املغريات خللق اهللا للحسن : ( ويف رواية أخرى ) الواصالت 

 شيء من خلق اهللا عز وجل بأي وسيلة إما بوشم البشرة يلي ربنا خلقها السالم جتد يف هذا احديث حرم تغيري

وهلا حواجب كثيفة أو حاجبني مقرونني فال يعجبها  ...لونا واحدا فهو يغريها بالوشم أو تغيري الشعر خلقها 

وال خلق اهللا فتأخذ املنكاش أو املوس أو ما شابه ذلك وتفرق بني حاجب وحاجب وتدققهما يعبجها خلقها 

لعن اهللا النامصات واملتنمصات والوامشات واملستومشات ( يعجبها خلق اهللا ، هذا حرام ، وعلى ذلك فقس 

الفاجلات يعين املرأة بتكون هلا أسنان مرصوصة ، مرصوفة بعضها  ...الوشم معروف عندكم مجيعا ) والفاجلات 

اين يصري بينهما فلجة ، هذا الذي يعجبها ، جبانب بعض كالؤلؤ ما يعجبها ذلك فتأخذ من هذا السن والسن الث

اية احلديث ) املغريات خللق اهللا للحسن ( أما خلق اهللا فال يعجبها ، قال عليه السالم ختاما هلذا احلديث 

عظيمة جدا ، ما قال املغريات خللق وبس ، قال املغريات خلق اهللا للحسن ؛ فلو أن امرأة كان هلا جفن مينعها من 

لعن ( ملت عملية جراحية ورفعت اجلفن ، هذا ليس للحسن إمنا للنظر وهكذا نعود إىل أول احلديث أن ترى فع

  . ...ألن هذا يتعلق ببعض األسئلة ) اهللا النامصات 


